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6 Nyheter 

OslO: Nedturen i oljebransjen 
smitter over på andre næringer. 

Hittil i år har Nav motatt varsler 
om 34.200 mulige permitterin-
ger eller oppsigelser. Varslene 
arbeidsgivere har sendt til Nav 
i september melder om en svak 
nedgang i antallet sammenlignet 
med august, men antallet utgjør 
likevel 10 prosent flere enn på 
samme tidspunkt i fjor. 

– Antall varsler har ligget høyt 
en god stund nå og vi venter der-
for at ledigheten vil øke raskere 
framover enn den har gjort så 
langt i år, sier arbeids- og vel-
ferdsdirektør i Nav, Sigrun Våg- 
eng, i en pressemelding.  ©NTB

– Raskere økning 
i ledigheten

OslO: Arbeidsrettssaken mellom 
Ryanair og en tidligere kabinan-
satt skal føres etter norske lover, 
slår Borgarting lagmannsrett fast.

Lagmannsretten begrunner 
den enstemmige dommen med 
at det er viktig å sikre arbeids-
takere vern i det landet der de 
utfører sin økonomiske og sam-
funnsmessige funksjon. 

Lagmannsretten har tidligere 
avgjort at saken mellom flygigan-
ten Ryanair og den italienskfødte 
Alessandra Cocca skal føres for 
norske domstoler.  ©NTB

Tap for Ryanair i 
lagmannsretten

OslO: Salget av nye boliger i 
tredje kvartal i år er det beste 
Boligprodusentenes Forening har 
hatt på lang tid, og det nest beste 
siden målingene startet i 1999. 
Boligsalget i år ligger 23 prosent 
over fjoråret.

– Salget av leiligheter øker 
mest, med 51 prosent sammen-
lignet med samme periode i fjor. 
Salget for eneboliger og småhus 
ligger henholdsvis 3 og 4 prosent 
over fjoråret, sier administrerende  
direktør Per Jæger i Bolig- 
produsentenes Forening.   ©NTB

Rekordsalg av 
nye boliger

KirKenes: Asylsøkere som har 
hatt lovlig opphold i Russland, 
kan sendes ut av Norge, slår 
justisminister Anders Anund-
sen (Frp) fast i en instruks til UDI.

– Det er viktig at norske myn-
digheter sender et tydelig signal 
til personer som ikke har behov 
for beskyttelse eller allerede har 
lovlig opphold i Russland, sier 
justisministeren.  ©NTB

Instruerer UDI 
om asylsøkere 
fra Russland

HANNA SkoTHeim
hanna.skotheim@vl.no

– Synd og skam i seksualitet har 
ført til at man ikke føler på en 
tillatelse til å ha sex før ekteska-
pet. Og den som føler at sex ikke 
er lov, kan få et negativt bilde 
av seksualitet, sier sexolog Gro 
Isachsen. 

I en undersøkelse blant 361 
kristenledere oppgir 66 prosent 
at de underviser om seksuali-
tet. Dette kommer fram i rap-
porten: «Vi hjelper dem til å ta 
egne, gode, valg» utarbeidet i et 
samarbeid med Blå Kors Norge 
og Kirkelig Ressurssenter mot 
vold og seksuelle overgrep.

Bare 4 prosent av de spurte 
kristenlederne hevder at onani 
alltid er synd, og kun 5 prosent 
oppgir at synd er et tema når det 
undervises om seksualitet.

«Det snakkes mindre om synd 
og legges mer vekt på egen- 
refleksjon i kristent ungdoms- 
arbeid», skriver forskerne bak 
rapporten, Pål Ketil Botvar 
og  Ann Kristin Gresaker, i en 
kronikk på dagens debattsider.

Syndfølelsen fortsetter. 
Sexolog  Gro Isachsen mener at 
det å droppe ordet synd, kan føre 
til at folk tør leve ut det sexlivet 
de har potensial til. Syndfølelsen  
vil ikke forsvinne når man  
gifter seg, selv om man har  

ventet med sex til ekteskapet. 
– Kvinner får ofte skjede- 

krampe fordi de føler at de gjør 
noe galt. «Tillatelsen» kommer 
ikke av seg selv, til tross for at 
man er gift, sier Isachsen.

Par går glipp av en naturlig ut-
vikling som å finne ut av hver-
andres kropp, og å prøve seg 
fram, hvis man venter med det 
meste helt til den dagen der alt 
plutselig er lov fordi man er gift, 
mener  hun.

Fortsatt finnes det fortielser og 
forestillinger om sex som synd 
som bidrar til at kristne mangler 
kunnskap, ifølge Isachsen.

– Ta egne valg. Før i tiden var 
undervisningen belærende, og 
dialogen gikk bare én vei. De 
unge kunne komme med spørs-
mål, men lederne hadde svaret. 
Nå legges det derimot mer vekt 
på egenrefleksjon i undervisnin-
gen, viser KIFO-undersøkelsen.

Parcoach Torbjørn Nordvoll 
mener det er viktig å huske på 
at mange kommer fra en tid der 
andre tok valg for en, men at det 
nå er viktig at man heller utfor-
drer seg selv og andre til å ta 
egne valg. 

– Hva tenker du om at en per-
son kan føle seg syndig fordi den 
andre parten har hatt sex med 
flere?

– Da er det viktig å tviholde 
på evangeliet, og ikke religio-
nen, fordi alle må kunne få en ny 

start. Det er viktig å gi en person 
en sjanse til. 

Valgte å vente. Helene 
Pederstad  Øien sto i fjor fram på 
NRK og sa at hun og kjæresten 
Alexander ønsket å vente med å 
ha sex til ekteskapet. I sommer 
giftet de seg, og hun angrer ikke 
på valget som ble tatt. 

– Det var vanskelig ikke å 
skulle ha sex før vi giftet oss, men 
det var verdt å vente. I dag føler 
jeg på en trygghet og en spen-
ning i å utforske seksuallivet som 
gift, sier hun.

– Hvilke konsekvenser tror 
du det vil få hvis man slutter å 
snakke om synd i forbindelse 
med seksualitet? 

– Kanskje vil det skape en 
motkultur hvis vektleggingen 
ikke ligger på begreper som 
skam og synd, men på ord som 
beskriver det jeg tror er de beste 
rammene for et seksualliv, som 
varig forhold, trofasthet, kjærlig-
het, trygghet. Jeg håper og tror 
flere vil velge å vente med sex 
før ekteskapet, og at man ikke 
deler for mye av seg selv med så 
mange som det gjøres med i dag.

Rus og sex

 Y I en undersøkelse   
gjort blant 361 kristen- 
ledere ,  svarer  halvparten  
at de  underviser barn og 
unge om rus og/eller sex  
på regelmessig basis. 66  
prosent oppgir at de under-
viser om seksualitet.

 YFlesteparten introduserer 
temaene i konfirmasjons- 
tiden, men samtidig er det  
et stort flertall som mener  
at ungdommene bør 
møte temaene tidligere.

Kilde: KIFO

Lite snakk om skam: Bare et fåtall av kristenlederne i ny undersøkelse snakker om synd i forbindelse med undervisning om seksualitet. 
 Foto: Sara Johannessen/NTB scanpix 

Dropper 
synde- 
snakk

seX: Synd er nesten fraværende i kristen undervisning om sex. – Det gjør  
at folk tør å leve ut det seksuallivet de har potensial til, mener sexolog. 

Sexolog Gro 
Isachsen.
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Les kronikken til forskerne bak 
undersøkelsen.


